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Smittsäkrad Besättning Gris  
- Nu startar det nya smittskyddsprogrammet 
 
Bäste grisföretagare, i juni startar det nya smittskyddsprogrammet, Smittsäkrad Besättning Gris. 

Programmet kommer successivt att ersätta befintliga salmonellaprogram. Målsättningen är att höja 

smittskyddet i landets grisbesättningar.  Programmet är godkänt av Jordbruksverket och drivs av Gård & 

Djurhälsan i samarbete med Lundens Djurhälsovård, Distriktsveterinärerna och Sveriges Grisföretagare. 

 

 

Varför ska man gå med i Smittsäkrad Besättning Gris? 

Att förebygga sjukdomsutbrott av t.ex. salmonella och dysenteri, och förhindra att antibiotikaresistenta 

MRSA-bakterier introduceras i svenska grisbesättningar är oerhört viktigt, både för dig som enskild 

djurägare och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi människor stöter hela tiden på smittor ute i 

samhället, t.ex. hos vildsvin, hos våra hundar och katter och på sjukhus för att nämna några exempel. 

Genom att ansluta din besättning till Smittsäkrad Besättning Gris får du ökad kunskap om smittor och 

smittvägar och en smittskyddsutbildad veterinär kommer att ge dig konkreta råd för hur du kan skydda 

grisarna från smitta på just din gård. Du kommer också få möjlighet att delta i en smittskyddsutbildning.  

 

Att ansluta sig till programmet är frivilligt men Smittsäkrad Besättning Gris är i fortsättningen det 

kontrollprogram som kommer att ligga till grund för om du kan få statlig ersättning vid ett 

salmonellautbrott. En anslutning ger därför även ekonomiska fördelar. Utöver den statliga ersättningen 

kan ytterligare ersättning fås om djuren är försäkrade. Vissa försäkringsbolag baserar idag sin ersättning 

vid salmonellautbrott på det belopp som erhålls från staten. Även försäkringsbeloppet kommer därför att 

Att tänka på: 
 

 Ingen automatisk överföring sker till det nya programmet. Du 

måste själv aktivt anmäla dig genom att göra en intresseanmälan 

på www.smittsäkra.se 

 Anmäl dig inom ett år från när du senast hade salmonellakontroll.  

 Anslutning är ett krav för riskbesättningar (se nästa sida) som 

annars står utan statlig ersättning vid ett salmonellautbrott.  

 Inom en suggpool måste nav och samtliga satelliter ansluta sig för 

att poolen ska anses vara ansluten till programmet. 

http://www.smittsäkra.se/
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bli högre om besättningen väljer att ansluta sig till Smittsäkrad Besättning Gris. Kontrollera med ditt 

försäkringsbolag för att säkert veta vad som gäller för din besättning.  

 

Enligt programmets regler får anslutna besättningar endast köpa djur från andra besättningar som är 

anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris (eller under en övergångsperiod till nuvarande 

salmonellaprogram). Detta innebär att du som säljer djur måste vara ansluten till Smittsäkrad Besättning 

Gris för att fortsatt kunna sälja dina djur utan hinder.  

 

Två ersättningsnivåer 

Smittsäkrad Besättning Gris är uppdelat i två nivåer beroende på 

hur väl besättningen lever upp till kraven i programmet. 

Anslutning till GRUND ger möjlighet att få statlig ersättning för 

saneringskostnader och produktionsbortfall på upp till 60 % vid 

ett salmonellautbrott. Motsvarande ersättningsnivå för SPETS är 

70 %. Till och med den 31 december 2018 gäller den högre 

ersättningsnivån även för besättningar som ansluter sig till 

GRUND, under förutsättning att besättningen gått med i 

Smittsäkrad Besättning Gris inom sex månader från det datum då 

ordinarie besök skulle ha skett i nuvarande salmonellaprogram. 

Under övergångsperioden har du alltså tid för att göra de 

förändringar som krävs för att uppfylla SPETS om du fortsatt vill 

ha möjlighet till 70 % ersättning.  

 

Ersättning i riskbesättningar och suggpooler 

Besättningar som väljer att inte gå med eller som inte lever upp till kraven för GRUND har i normalfallet 

rätt till 50 % statlig ersättning vid ett salmonellautbrott. I riskbesättningar är dock anslutning till det nya 

smittskyddsprogrammet ett krav för att besättningen ska få någon ersättning alls (se bilaga från 

Jordbruksverket).  

 

Som riskbesättningar klassas:  

 Besättningar som har köpt > 1 500 smågrisar eller tillväxtgrisar från fler än 5 besättningar under 

en 12-månaders period.  

 Besättningar som har köpt > 150 gyltor eller gyltämnen från fler än 5 besättningar under en 12-

månaders period.  

 Besättningar som ingår i en suggpool med fler än 5 satelliter.  

 

I suggpooler gäller att nav och samtliga satelliter ansluter sig i det nya programmet för att någon av 

besättningarna i poolen skall ha rätt till ersättning. I alla suggpooler gäller också att, efter en 

övergångsperiod på 5 år kommer ersättningsnivån baseras på den ”lägst” uppnådda nivån inom 

poolen. Alltså, är en satellit ansluten till GRUND kommer ersättning på max 60 % betalas ut vid 

salmonellautbrott inom poolen, även om andra satelliter är anslutna till SPETS.  
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Hur ansluter jag min besättning? 

Det nya programmet är uppbyggt i två steg. Det första steget är att du gör en intresseanmälan på 

www.smittsäkra.se genom att klicka på ”intresseanmälan”. I ett webbformulär fyller du i dina 

kontaktuppgifter, e-postadress och väljer vilken veterinär du önskar få besök av i första och i andra hand. 

Möjligheten att intresseanmäla sig har funnits sedan i januari. Har du redan skickat in en 

intresseanmälan behöver du inte göra det igen. Har du inte tillgång till dator med internetuppkoppling 

kan du göra en intresseanmälan per telefon till programmets administratör, Anna-Greta Enström (se 

nästa sida). Observerat att INGEN automatisk överföring sker till det nya programmet utan 

du måste själv aktivt anmäla dig! 

 

När du har skickat in din anmälan kommer inloggningsuppgifter mejlas till den e-postadress som du har 

angivit. (Har du redan skickat in en intresseanmälan så mejlas inloggningsuppgifterna ut efter 

programstarten i juni). Inloggning sker via www.smittsäkrad.se. Lösenordet kan du, om du vill, byta ut så 

snart du loggat in i webbsystemet. Ditt användar-id kan däremot inte bytas ut.  

  

Smittskyddsdeklaration och veterinärbesök 

När du loggat in i webbsystemet fyller du först i uppgifter om din besättning (PPN:nr, produktionssystem, 

antal djur etc.). Därefter ska du göra en egeninventering av smittskyddet i din besättning genom att svara 

på ett antal frågor i den så kallade smittskydds-deklarationen. Frågorna handlar om inköp av djur, 

utlastning, kadaverhantering, besöksrutiner, foderhantering m.m. När smittskyddsdeklarationen är färdig 

skickas den per automatik till den veterinär som blivit ansvarig för din besättning.  

 

I nästa steg är det dags för dig att ta kontakt med anvisad veterinär och boka in ett veterinärbesök. Så 

långt det är möjligt så kommer ditt första eller andrahandsval av veterinär att tillgodoses, men beroende 

på arbetsbelastning så kan en annan veterinär utses. Vid veterinärbesöket går ni tillsammans igenom 

smittskyddsdeklarationen och djurstallar, foderkök, personalutrymmen, utlastningsutrymme etc. 

inspekteras. Därefter gör veterinären en sammanvägd bedömning och avgör om och till vilken nivå i 

programmet besättningen kan anslutas. För de punkter där smittskyddet eventuellt brister, upprättas en 

tidsbestämd åtgärdsplan. Om åtgärderna är omfattande bokas ett återbesök in.  

 

Elektronisk signering av besöksprotokoll 

Vid besöket fyller veterinären i ett besöksprotokoll. Detta kan göras elektroniskt på en surfplatta (kräver 

tillgång till ständig internetuppkoppling) eller på papper. Förs protokoll på papper lägger veterinären in 

resultatet i webbsystemet i efterhand. Besöksprotokollet skall signeras elektroniskt av både veterinären 

och av dig som djurhållare för att vara giltigt. Du signerar protokollet genom att logga in i programmets 

webbsystem med din egen användar-id efter att veterinären har gjort bedömningen och signerat via sitt 

webbkonto. Din besättning blir ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris det datum som du 

som djurhållare har signerat besöksprotokollet.  

 

 

http://www.smittsäkra.se/
http://www.smittsäkrad.se/
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Efter anslutning kommer kontrollbesök att ske med regelbundna intervall beroende på produktionsform.  

 Livdjursbesättningar och galtstationer - 12 månader  

 Centralenheter inom suggring/pool med tillhörande satelliter - 18 månader  

 Övriga besättningar - 24 månader 

Inför varje kontrollbesök skall du fylla i en ny smittskyddsdeklaration. Om du genomfört åtgärder som 

medför att din besättning kan flyttas upp från GRUND till SPETS-nivån kan kontrollbesök utföras 

tidigare än planerat om du så önskar.  

 

Hur snart måste jag ansluta mig? 

För att vara berättigad till full statlig ersättning (70 %) under övergångsperioden ska din besättning vara 

ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris senast inom 6 månader efter att nästa kontrollbesök i 

salmonellakontrollprogrammet skulle ha skett. Alltså, i en besättning där salmonellakontroll skedde den 1 

oktober 2015 och kontroll utförs årligen, måste anslutning till det nya smittskyddsprogrammet ske 

absolut senast den 1 april 2017. Vi rekommenderar att du anmäler dig till det nya programmet 

inom ett år efter senaste salmonellakontroll. Då har du god tid på dig att hinna med alla steg i 

anslutningsprocessen. Din djurhälsoveterinär kan ge dig information om när salmonellakontroll senast 

utfördes. Om du idag inte är med i något frivilligt salmonellaprogram tjänar du på att anmäla dig så snart 

som möjligt.  

 

Kostar det något att vara med? 

Anslutna besättningar betalar en årlig administrationsavgift på 950 kr till huvudmannen (Gård & 

Djurhälsan). Därutöver tillkommer kostnaden för anslutnings och kontrollbesök enligt det veterinära 

företagets eller den enskilda veterinärens egen taxa.  

 

Mer information och kontakt 

På www.smittsäkra.se kan du läsa om programmets regler och krav för de olika nivåerna. Det är också där 

du lämnar en intresseanmälan och kan logga in i programmets webbsystem.  

 

 
Välkommen med din anmälan! 

 

 

Programadministratör   Ansvarig veterinär 

 

Anna-Greta Enström   Rebecka Westin 

Gård & Djurhälsan, Skara   Gård & Djurhälsan, Skara 

0511-676 62, 076-128 38 43  0511-135 82, 076-706 25 82 

anna-greta.enstrom@gardochdjurhalsan.se  rebecka.westin@gardochdjurhalsan.se 

 

http://www.smittsäkra.se/
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